
S M L O U V A      O    K R Y T Í   

Dne...............……………. 20______  
 
došlo na adrese:…............................................................................................... k úspěšnému spojení /krytí/ těchto dvou chovných jedinců: 

Chovná fena: 

Jméno feny:   Datum narození:   

 Plemeno:  

 Výstavní ocenění: 
 
 

Zdravotní vyšetření:   Tetovací číslo/čip:   

Chovný pes: 

Jméno psa:  Datum narození:  

 Plemeno:  
 Výstavní ocenění:  

Zdravotní vyšetření:  Číslo zápisu/čip:   
 

Majitel chovné feny:  mobi/tel:  

Adresa:  e-mail:  

Majitel chovného psa:  mobil/tel:  
Adresa:  e-mail:  

Poplatek za krytí a jeho splatnost  (označit variantu) 

a. Částka ……………...,- Kč splatná při krytí.  

b. Nevratný poplatek splatný v den krytí………………….,- Kč , doplatek ………………….,- Kč po potvrzení březosti feny. 

c. Nevratný poplatek splatný v den krytí…………………..,- Kč + za každé narozené štěně standardní štěně …………..,- Kč, za 
nestandardní štěně (plotna, modré oko, BAER +/-, lemon..) ………….,- Kč, v případě BAER -/-  0,- Kč, splatné nejpozději do 8 
týdnu věku štěňat. 

d. Nevratný poplatek splatný v den krytí…………………,- Kč + 1/6 z celkové částky za prodej štěňat. 

Další ujednání: 
Majitelé se dohodli, že pokud nedojde do 70 dnů po krytí k narození štěňat, má majitel feny nárok na jedno náhradní krytí (pouze v případě 
uhrazení poplatku při krytí), v případě, že tohoto práva nebude chtít využít, uhrazená částka se nevrací. Náhradní krytí se může uskutečnit i 
v případě, že se narodilo  pouze jedno štěně. Termín náhradního krytí určí majitel chovné feny. Pokud tak neuskuteční do 18 měsíců od prvního 
krytí, tento nárok zaniká a záleží pouze na majiteli krycího psa, zda se  náhradní krytí uskuteční.  
Pokud ani po druhém krytí fena nezabřezne, vrátí majitel krycího psa majiteli feny zálohu na krycí poplatek v plné výši pouze v případě, že se 
prokáže, že pes byl v době krytí neplodný.  

1. Majitel feny se zavazuje, že poskytne majiteli chovného psa pravdivé informace a statistiky vrhu (BAER, HD, ED, plnochrupost, plotna,    
 modré oko, varlata atd.) 

2. Majitel psa si vyhrazuje právo  navštívit štěňata u chovatele před jejich odchodem do nových domovů. 

3. Majitel psa si vyhrazuje předkupní právo na jedince z tohoto spojení v případě jeho zájmu, pokud si daného jedince neponechá chovatel –  
 majitel feny ,ve svém majetku. 

 
Majitel feny se zavazuje  že : 
 

-   štěňata budou řádně zapsána a následně prodána pouze s PP 
-   předá kontakty na nové majitele štěňat  (budou-li souhlasit) majitelce krycího psa 
-   zašle kopie PP štěňat  + kopii zápisu o kontrole vrhu majiteli krycího psa a poskytne jmu zároveň veškeré údaje a   
    statistiky o předmětném  vrhu  

 
Prohlášení majitele psa :  Majitel   psa  prohlašuje, že výše uvedený pes  je v jeho  majetku  a je plodný. V případě  prokázání  opaku  
bude krycí poplatek v plné výši vrácen majiteli  feny. 
 

V  
 

Dne:  

Čitelný podpis majitele chovné feny: 
 
 

Čitelný podpis majitele krycího psa: 

 


